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Deze folder wordt u
aangeboden door:
Kenniscentrum Groen & Handicap
www.natuurzonderdrempels
Gehandicaptenplatform
Schouwen-Duiveland

IVN Consulentschap Zeeland
www.ivn.nl/zeeland

Zeehond

Nationaal Park Oosterschelde
www.np-oosterschelde.nl

Bruinvis

Route met informatie

Natuurvaartocht

Vogelobservatiepunt

Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl

Uitzichtpunt met
parkeergelegenheid

Watersnoodmuseum en infopunt

3

Prunjehil (uitkijk- en infopunt)

2

Bezoekerscentrum (onbemand)

1

Nationaal Park
Oosterschelde
zonder drempels

Colofon
Het Kenniscentrum Groen & Handicap
onderzoekt de toegankelijkheid van
Nationale Parken voor mensen met een
beperking. In 2010 is ook een bezoek
gebracht aan de Oosterschelde. Met
diverse partijen zijn de mogelijkheden
onderzocht (en waar mogelijk uitgevoerd) om de Oosterschelde toegankelijker te maken. Bovendien is deze
folder ontwikkeld.
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www.np-oosterschelde.nl

zonder
drempels
Natuurvaartocht

Ontdek de Oosterschelde. Een uniek
en dynamisch natuurgebied. Dankzij
de afwisseling van eb en vloed en de
aanwezigheid van zout, zoet en brak water
leven hier duizenden vogels, planten en
dieren. De Zeeuwse mosselen, oesters
en kreeften zijn wereldwijd bekend, maar
er valt nog veel meer te ontdekken!
De Oosterschelde is voor iedereen, ook
voor mensen met een functiebeperking
of een beperkt uithoudingsvermogen.
Dat betekent dat de natuur goed toegankelijk moet zijn. Op steeds meer
plaatsen is dit zo. Stap voor stap wordt
gewerkt aan het beter toegankelijk maken
van de Oosterschelde. In deze folder lees
je alles over hoe je dit prachtige gebied
zonder drempels kunt beleven!
Kijk ook op www.np-oosterschelde voor
aanvullende informatie en de overzichtskaart.

zonder
drempels

uker

tip: Eb is le

Het getij bepaalt alles in de Oosterschelde: bij
hoog water verdwijnen slikken en zandplaten,
maar ook veel strandjes. Bij laag water kun je
doorgaans meer zien. Met een verrekijker zie je
als snel vogels op de slikken en zeehonden op de
platen. Wil je weten of het eb of vloed wordt? Kijk
dan naar de boeien in het water. Bij opkomend tij
hellen de boeien naar het binnenland, bij afgaand
tij hellen ze naar de stormvloedkering.

De Oosterschelde ervaar je het beste
vanaf het water. Kom aan boord, geniet
van het uitzicht en snuif de zilte geur op.
Maak kennis met de bijzondere planten
en dieren die leven in de Oosterschelde.
Een gids vertelt je er alles over. Opstappen
kan in Yerseke met de M.P.S. Adriana en in
Burghsluis met de Ms. Onrust.
Natuurvaartocht Yerseke
M.P.S. Adriana in de Prinses
Beatrixhaven in Yerseke
Marstrand Rondvaarten & Sportvisserij,
06-22089393
Natuurvaartocht Burghsluis
Ms. Onrust in de haven van Burghsluis
Firma Moermond, 06-53535297.
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tip: Uitwaaie

Parelsnoer van
voorzieningen
Om op verschillende plaatsen informatie
te geven over het gebied, ligt rond de
Oosterschelde een parelsnoer van voorzieningen. Niet alle voorzieningen
zijn goed toegankelijk voor mensen
met een beperking. Plaatsen waar je
bijvoorbeeld wel goed terecht kunt,
zijn het bezoekerscentrum op Neeltje
Jans, het informatiecentrum in het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en het
uitkijkpunt Prunjehil vlakbij de Schelphoek
op Schouwen-Duiveland. Kijk voor meer
informatie op www.np-oosterschelde.nl.

Tip: neem rjemee!
verrekijke

Speciaal voor natuurliefhebbers in een rolstoel of scootmobiel hebben gidsen van Nationaal Park Oosterschelde
een excursie op de Prunjehil in Schouwen-Duiveland uitgewerkt. Op www.np-oosterschelde.nl. kun je zien wanneer er een excursie met gids gepland is. Heb je geen internet? Neem dan contact op met IVN Consulentschap
Zeeland, 0113-211675. Groepen kunnen ook op afspraak een excursie met gids regelen. Ga je liever alleen op pad,
dan is er op de informatiepanelen genoeg te lezen en vanaf het uitkijkpunt en de vogelkijkhut kun je met volle
teugen van de Oosterschelde en het achterliggende natuurgebied genieten.

(SD): Alleen op Schouwen-Duiveland beschikbaar

Gastvrij onthaal

potten

s
Tip: Vogels

Een mooie en toegankelijke plek om vogels te
spotten is Neeltje Jans. Dit voormalige werkeiland is na de realisatie van de pijlerdam deels
ingericht als natuurgebied. Een prachtig duinlandschap met natte valleien, een geul en een
vogeleiland. Je kunt er onder andere een rondwandeling maken van 900 meter bij het infoduin.
Kijk voor meer informatie over dit gebied op
www.hetzeeuwselandschap.nl of bel naar Het
Zeeuwse Landschap, 0113-569110.

Nationaal Park Oosterschelde is
groot. En er is veel te zien en te doen.
Rond de Oosterschelde kun je bij 22
adressen terecht voor informatie.
Deze gastheren van de Oosterschelde
adviseren je graag over geschikte
wandelroutes of de beste plekken om
vogels te kijken. Kijk voor een overzicht
op www.np-oosterschelde.nl of bel
naar IVN Consulentschap Zeeland,
0113-211675.

Het verhaal van de
Nederlandse natuur
Een Nationaal Park is een internationaal erkend begrip.
Het zijn de mooiste en waardevolste
natuurgebieden waar ecosystemen
behouden, beschermd en ontwikkeld
worden. In Nederland zijn er twintig.
Sinds 2002 is de Oosterschelde
officieel een Nationaal Park en tevens
het grootste Nationaal Park van
Nederland!

